
Obsah čísla

 

Hostavice z hlediska majetku MČ Praha 14

Vážení čtenáři,
rád bych Vás postupně seznámil s objekty v majetku obce Hlavní město Praha v jednotlivých katastrálních územích,
které jsou svěřeny do naší správy. Dnes se budu věnovat k.ú. Hostavice

1. Zvonička

Na návsi před domem čp. 7 stojí památka dávných časů, a to zvonička s jehlancovitou šindelovou stříškou. Trámy po stranách jsou
jednoduše vyřezávány. Na zvonku byl reliéf sv. Jana Nepomuckého. V roce 2001 se tento zvon bohužel ztratil. Zatím nebyl nahrazen
kopií, protože není stále řádně doloženo , patří-li tato zvonička do majetku obce nebo státu. Při její opravě bylo uvnitř nalezeno pouzdro
s letopočtem jejího zřízení. Zvonička prý pochází z roku 1730.

2. Objekt zámečku (vila) v ul. Pilská - dnes (zatím) základní škola

K historické zástavbě Hostavic patří objekt, který je označován jako zámeček, z druhé poloviny 19. stol. se zachovalým parkem -
oborou. Ve třicátých letech 20. století patřil ke Kolmanově statku a v roce 1934 objekt zakoupila firma Baťa pro svůj velkorysý, avšak
nikdy neuskutečněný projekt přepychového zahradního města. Poté byl v roce 1937 prodán, po roce 1945 předán do správy
ministerstva zemědělství a od roku 1950 je v něm umístěna základní škola, první až pátý postupný ročník. Touto školou prošlo mnoho
žáků, leckteří z nich, nyní již jako dospělí, rádi vzpomínají na svá školní léta. V okolí zámečku lze totiž, díky zachovalé, ze všech stran
chráněné oboře, ideálním způsobem trávit školní i mimoškolního času a tímto způsobem byl také často využíván - od pěstování plodin
na školních záhoncích až po pořádání různých kulturně-sportovních akcí, při zachování bezpečnosti pro žáky. Od školního roku
2001/2002 je zde vzhledem k nedostatku žáků pouze 1. a 2. třída. Je to škoda, obzvlášť když máme v současné době větší
naplněnost škol na Černém Mostě.

3. Objekt čp. 67 v Baštýřské ul. - původně hostinec, později MNV Kyje

Tento dům postavený jako hostinec v k. ú. Hostavice (oblast s místním názvem Jahodnice) byl od roku 1941 ve vlastnictví Josefa
Zloského. Po roce 1945 byl celý objekt konfiskován za základě dekretu č. 108/45 Sb. V roce 1950 byl rozhodnutím KNV Praha
předán do správy MNV Hostavice, později MNV Kyje. V roce 1977 byla nemovitost rekolaudována z bytů na nebytové prostory, a to
na " Kulturní dům" - agitační středisko. V dubnu 1991 byl schválen převod majetku zrušené příspěvkové organizace "Kulturní dům Kyje"
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se sídlem v Praze 9-Kyjích, Šimanovská 47, na zřizovatele, kterým byl původně MNV Praha Kyje. V roce 1994 byl usnesením
Zastupitelstva hlavního města Prahy tento majetek jako majetek svěřený městské části Praha-Kyje předán nově vzniklé městské části
Praha 14. Vzhledem k tomu, že objekt byl v nedobrém technickém stavu, s nevyhovující provozovnou pohostinství, bylo v roce 1999
vypsáno výběrové řízení na dlouhodobý pronájem. Nájemní smlouva byla uzavřena na pronájem celého objektu včetně pozemku s tím,
že objekt bude využíván jako restaurace, ubytovací zařízení a kancelář firmy. Rekonstrukce byla zahájena koncem roku 1999 a vyžádá
si investici ve výši několika milionů korun. Stavební práce na objektu byly ukončeny a nejenom občanům městské části Praha 14 byla
dána k dispozici nová, útulná restaurace s klasickou domácí kuchyní. Zbývající stavební práce včetně venkovních úprav budou
realizovány v roce 2003.

4. Objekt čp. 539 v Bezdrevské ul. - bývalá prodejna

Uvedená nemovitost byla Potravinami n. p. Praha v roce 1987 předána do správy MNV Kyje jako objekt prodejny s garáží. S účinností
k 24. 5. 1991 objekt přešel do majetku hl. m. Prahy a následně byl svěřen městské části Praha-Kyje. S účinností k 1. 1. 1995 objekt
přešel na městskou část Praha 14.
Tento montovaný objekt byl do roku 1998 pronajat jako prodejna potravin. Poté byl nevyužit, vzhledem k tomu, že se nenašel žádný
zájemce, aby tento objekt v čistě obytné zóně mohl opět sloužit pro potřeby zdejších obyvatel. Rada městské části rozhodla o
rekonstrukci na ubytovnu se služebnou městské policie.

5. Rodinné domky čp. 371 a 372 v Pilské ulici

Jedná se o nemovitosti, které byly svěřeny MČ Praha 14 z majetku hl. m. Prahy k 31. 12. 1999. Jsou to jednopodlažní rodinné domy,
jejichž stavebně technický stav odpovídá roku výstavby 1940. Každý dům byl původně vybudován jako dvojdomek, později byly
spojeny v jeden celek. V každém samostatném objektu jsou dnes byty 3+1 s verandou a s vlastní kotelnou. Vzhledem k tomu, že
nájemci ve stanovené lhůtě nepožádali o odkoupení v rámci privatizace bytového fondu hl. m. Prahy, jsou tyto domy dnes na prodej.
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